Hallo,
Wat leuk dat u interesse heeft in de bevers! Graag vertellen wij u iets meer over onze
speltak en wat wij het hele jaar doen. Wij hopen dat u na het lezen van deze brief
dan ook een compleet beeld heeft gekregen over de bevers en dat uw zoon of
dochter het leuk vindt om elke week bij ons te komen spelen en ontdekken.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben na het lezen van deze brief of
over iets wat er gebeurt op de zaterdagochtenden. Laat het ons dan a.u.b.
weten zodat uw vragen beantwoord worden of eventuele problemen opgelost
kunnen worden (Keet Kleur - Judy Pijnenburg - van Tuyl tel: 06-45211419 of
bevers@scoutinghaaren.nl).
Veel leesplezier en tot ziens.
De beverleiding
De leiding:
Bij de bevers hebben we een groep enthousiaste vrijwilligers, die elke week een programma voorbereiden voor
de bevers. Dit is een vaste club jongens en meiden die in principe het hele seizoen elke week aanwezig zijn.
Sommige van deze leiding zijn al vele jaren actief binnen onze vereniging en hebben dus veel ervaring en kennis
in huis, andere zijn pas net leiding. De jongste leiding (onder de 17 jaar) noemen we aspirant leiding, zij komen
ons meehelpen. We zijn erg blij met deze aspirant leiding, zij zijn vaak erg enthousiast en vinden het leuk om
met de kinderen om te gaan. Hoe langer ze bij ons meedraaien des te meer ervaring en verantwoordelijkheid
ze krijgen. Wij zorgen ervoor dat er altijd een ervaren en verantwoordelijk leiding (van boven de 18 jaar) bij de
kinderen aanwezig is en zullen nooit een aspirant leiding met de bevers alleen laten.
Hotsjietonia:
Het dorp Hotsjietonia is de plaats waar de Bevers van Scouting Nederland spelen. In het Dorp Hotsjietonia vind
je allemaal verschillende huizen. Hier wonen de dorpsbewoners (leiding) van het dorp. Vandaar dat onze
leiding soms gekke namen hebben, je hebt het misschien wel gehoord: Rozemarijn, Rebbel en Bas Bos, Stanley
Stekker, Sterre Stroom, Professor Plof en Steven Stroom, Keet Kleur en Fleur Kleur en Noa. Stuiter is een
jongentje dat meestal te vinden is op het speelveld en doet daar allemaal leuke dingen met de bewoners van
Hotsjietonia. Op https://www.scouting.nl/lid-worden/jeugdlid-worden/bevers kun je meer informatie vinden
over het thema waar wij elke week in spelen.

Wekelijkse bijeenkomsten:
Iedere zaterdagmorgen draaien wij programma van 10.30 uur tot 12.00 uur. We doen veel verschillende dingen
zoals spelletjes, sporten, knutselen, koken en bakken, spelprogramma’s en natuurlijk scoutingactiviteiten zoals
speurtochten, survival, pionieren en scoutingtechnieken.
Elke week doen we weer iets anders…..
Het is de bedoeling dat de Bevers elke week hun rode polo aan hebben en als ze geïnstalleerd zijn ook hun
beverdas. Het is verstandig ook een oude broek en schoenen die vies mogen worden aan te hebben, want we
gaan vaak naar buiten en kunnen dus vies worden tijdens onze programma’s.
7-5-2021

Tijdens de meeste schoolvakanties draaien we gewoon door, behalve de zaterdag tussen kerst en nieuwjaar,
zaterdag met carnaval en tijdens de zomervakantie. Ook wanneer feestdagen op een zaterdag vallen is er geen
scouting die week. Bij speciale gelegenheden kan het zijn dat we op een ander tijdstip draaien. Dit laten we u
altijd vooraf weten d.m.v. de app-groep, een mailtje of een uitnodiging.
Speciale activiteiten:
Een aantal keer per jaar organiseren wij (grotere) activiteiten met een speciaal thema. Voorbeelden hiervan
zijn de seizoensopening, sinterklaas, een kerstviering, de Bever-Doe-Dag en een aantal gezamenlijke
activiteiten met andere speltakken van scouting Haaren. Aangezien deze activiteiten soms buiten de reguliere
tijden kunnen vallen krijgen de bevers voor dit soort activiteiten een uitnodiging of zetten we een berichtje in
de bever-app. In dit bericht staat vermeld wat er gaat gebeuren, waar en wanneer deze activiteiten
plaatsvinden.
Verjaardagen:
Als er een bever jarig is (geweest), mag hij/zij dit bij de bevers vieren. We vieren een klein feestje met alle
bevers en we zingen voor de jarige job. De jarige mag uitkiezen wat voor “vuurwerk” ze willen “zien” (dit is een
spelletje). De meeste bevers vinden het leuk om te trakteren en nemen iets lekkers mee van thuis wat ze aan
de hele groep uitdelen. Dit mag, maar is niet verplicht.
Contact en app-groep:
Een aantal keer per jaar sturen we ouders een mail met daarin een nieuwsbrief met de belangrijkste dingen
voor de komende maanden. Hierin staat de uitgebreide informatie voor speciale programma’s, belangrijke data
en nog veel meer.
Daarnaast maken we elk seizoen we een WhatsApp groep aan. Wij nodigen de ouders uit om hier lid van te
worden, via een link van WhatsApp. Wij als leiding communiceren via deze groep informatie die van belang is
rondom de bevers. Denk hierbij aan andere draaitijden, of als bevers bijvoorbeeld laarzen aan moeten doen
enz. Ouders kunnen via een privé bericht reageren naar de leiding. Ook voor vragen kunt u bellen of ons op
zaterdag na 12.00 uur aanspreken. Om 10.30 uur is er vaak weinig tijd om dingen te bespreken, omdat we dan
druk zijn met het klaarzetten van spullen en alle bevers aandacht willen geven (Keet Kleur - Judy Pijnenburg van Tuyl tel: 06-45211419 of Rebbel - Wendy Michels tel: 06-29014353).
Mocht uw kind verhinderd zijn wegens omstandigheden of ziekte stellen wij het zeer op prijs als u dit van
tevoren meldt. Om dit een beetje centraal bij te houden vragen wij u om afmeldingen door te geven aan
(Rebbel - Wendy Michels tel: 06-29014353).
Verder hebben we ook nog een Faceboo pagina hier proberen we een paar keer per maand een stukje te
schrijven over wat we gedaan hebben en zetten we een aantal foto’s van de ochtend op. Het is leuk als je
vrienden met ons wordt, dan kun je kijken wat we allemaal doen.
https://www.facebook.com/scoutinghaarenbevers/?ref=hl (je kunt deze ook bekijken als je zelf geen facebook
pagina hebt).
Contributie:
De contributie voor de Bevers bedraagt € 29,- per kwartaal. De contributie wordt per voorkeur geïnd per
machtiging, hiervoor kunt u via het inschrijfformulier toestemming geven. Mocht u hier echter geen gebruik
van willen maken, ontvangt u een factuur en dan kunt u de contributie elk kwartaal zelf overmaken.
Met de contributie worden verschillende zaken betaald:
1. Programma- en materiaalkosten voor de zaterdagen
2. Wat te drinken en lekkers voor de kinderen op de zaterdagen
3. Uitstapjes en grote programma’s
4. Kampkosten (materiaal, uitstapjes en eten)
5. Vaste lasten (gas, elektra, water)
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Installatie:
Nadat we een aantal maanden gedraaid hebben en de bevers weten wat Hotsjietonia is en hoe het er bij onze
groep aan toe gaat willen wij ze officieel welkom heten bij de bevers. Het is dan de traditie dat de nieuwe
bevers geïnstalleerd worden. Bij deze installatie zijn ouders, zusjes, broertjes, opa's en oma’s van harte
welkom. Voor deze ochtend wordt er door de leiding een speciaal programma in elkaar gezet waarin de
familieleden de gelegenheid hebben om kennis te maken met Hotsjietonia en zijn bewoners. Wanneer de
nieuwe Bevers geïnstalleerd worden krijgen ze een Beverdas met dasembleem omgeknoopt. Het is de
bedoeling dat ze vanaf dit moment de das en polo op zaterdag dragen.
Weekendje en kamp:
In het voorjaar nodigen we de bevers uit op een weekendje, ze kunnen dan mooi even oefenen voor het kamp
door al een nachtje op het scoutinggebouw te slapen en veel leuke dingen te doen. Als het zomer wordt, gaan
wij net als alle andere speltakken van scouting Haaren op kamp. Dit kamp valt altijd in de éérste week van de
zomervakantie van de basisschool. Als de bevers vrijdag afscheid hebben genomen van hun juffen en meesters
is er op die zaterdag geen bevers, want dan krijgt Hotsjietonia een grote schoonmaakbeurt voor de grote
logeerpartij. Op zondag mogen de bevers hun spulletjes meenemen om twee nachtjes te komen logeren en
veel plezier te hebben. Het kamp heeft elk jaar een ander thema. Er is een heel verhaal wat het hele kamp door
loopt. Er gebeuren leuke, rare en soms ook spannende dingen. Dit thema en verdere informatie over het kamp
wordt bekend gemaakt in het kampboekje dat de Bevers tegen het einde van het schooljaar mee naar huis
krijgen.
Scouting Sint Joris Haaren:
Wij, de bevers, zijn de jongste speltak van scouting Haaren. In totaal heeft scouting Haaren
momenteel 5 speltakken. Elke speltak heeft zijn eigen leiding en tijdstip waarop ze draaien.
Hieronder zullen we in een schema laten zien welke groepen er allemaal zijn:
Bevers

Welpen - Shanti

Welpen - Mowgli

Scouts

Blauwe vogels

Jongens en meisjes

Meisjes

Jongens

Jongens en meisjes

4 ½ t/m 7 jaar.

7 t/m 10 jaar

7 t/m 10 jaar

10 t/m 15 jaar

Mensen met een
beperking
Volwassenen

Zaterdag
10.30-12.00 uur
Contributie
per kwartaal
€ 29,00

Zaterdag
10.30-12.00 uur
Contributie
per kwartaal
€ 34,00

Zaterdag
12.00-16.00 uur
Contributie
per kwartaal
€ 34,00

Maandag
19.00-20.30 uur
Contributie
per kwartaal
€ 34,00

Woensdag
19.00-21.00 uur
Contributie
per kwartaal
€ 34,00

We hopen dat we u zo genoeg informatie gegeven hebben en jullie zin hebben om lid te worden bij de bevers!
We hopen jullie snel te zien op zaterdag!
Groetjes van de beverleiding!!!
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